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UCZNIOWIE POWINNI POSIADAĆ: 

• książkę, ćwiczenia, zeszyt przedmiotowy - uczeń jest zobowiązany posiadać na każdej 

lekcji 

• teczkę (przeznaczona na testy i prace pisemne; na stałe znajduje się w szkole) 

• przybory do rysowania, klej, nożyczki, itp. 

 

OCENA WIADOMOŚCI  I  UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA: 

 

 

• Ocena śródroczna i roczna nie jest wystawiana wg średniej. 

• Uczeń może być nieprzygotowany (brak zeszytu, podręcznika) do lekcji trzy razy            

w semestrze, za każdy następny raz uczeń otrzyma ocenę niedostateczną.  

Ponadto na koniec semestru: 0 braków w semestrze – 6, 1 brak – 5, 2-3 braki – 4. 

• Jeżeli uczeń jest nieprzygotowany ( brak  zadania, projektu, itp. ) w wyznaczonym 

terminie  otrzymuje ocenę niedostateczną; jeśli uczeń wywiąże się z zadania                          

w kolejnym terminie ocena zostaje poprawiona.  

•  Uczeń jest zawsze informowany z wyprzedzeniem o terminach sprawdzania 

wiadomości i umiejętności.  

• Uczeń musi zaliczyć obowiązkowe aktywności (testy, sprawdziany, projekty, zad. 

domowe/ćwiczenia), na których był nieobecny. Termin zaliczenia uczeń ustala                         

z nauczycielem. Zaliczenie zaległych testów, sprawdzianów i projektów odbywa się 

na zajęciach dodatkowych. Jeżeli uczeń z powodu nieobecności nie podszedł do 

zaliczenia obowiązkowej aktywności w dzienniku wpisuje się „bo” (brak oceny = 

waga 0,1). W przypadku aktywności, które nie zostaną zaliczone do końca półrocza 

„bo” traktowane jest jak ocena niedostateczna.  

• Uczeń może poprawiać oceny na warunkach i w terminie ustalonym z nauczycielem, 

do poprawy oceny z testu można podejść tylko raz. 

• Nauczyciel w momencie wystawienia oceny uzasadnia ją uczniowi ustnie. 

• Testy, sprawdziany i prace pisemne uczeń zawsze otrzymuje do wglądu w momencie 

wpisywania oceny. Ponadto ma do nich wgląd na każdej lekcji.  

TESTY min. 3 x w semestrze waga 4 

PROJEKTY          1 x w semestrze waga 3 

ĆWICZENIA  min. 3 x w semestrze waga 2 

WYPOWIEDŹ  USTNA           3 x w semestrze waga 3 

AKTYWNOŚĆ  według potrzeb waga 3 

PRZYGOTOWANIE DO LEKCJI według potrzeb* waga 1 



• Oceny ucznia są uzasadniane rodzicom ustnie podczas konsultacji i spotkań 

indywidualnych poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy 

oraz jak powinien dalej się uczyć. 

• Testy, sprawdziany i prace pisemne są udostępniane rodzicom podczas konsultacji              

i spotkań indywidualnych. W innych sytuacjach po wcześniejszym uzgodnieniu                   

z nauczycielem. 

 

 



 


